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Wprowadzenie 

 

 
 

Szanowni Czytelnicy. Drogie Koleżanki i Koledzy! 

 

Mamy zimę, a co za tym idzie, organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy 

podsumowujące kończący się sezon turystyczny. Wszyscy tworzą statystyki 

i różnego rodzaju podsumowania. Może warto byłoby podzielić się takimi 

informacjami z innymi. Może informacje te wpłyną pozytywnie na innych chcących 

podejmować podobne działania, ale nie do końca zdecydowanych. Na pewno 

jednak podsumowania takie wzbogacą naszą wiedzę o działaniach krajoznawczych 

i turystycznych podejmowanych na terenie całego kraju. Zachęcam zatem byście 

nadsyłali tego typu opracowania do redakcji. 

Tym razem dzielę się z Wami informacjami o spotkaniu w szałasie „Sielanka”, 

które to stało się tradycją. To w trakcie tego spotkania wręczana jest doroczna 

nagroda miasta Szklarska Poręba za dokonania w dziedzinie promowania 

Karkonoszy. Zamieszczam także nigdzie jeszcze nie publikowane wspomnienia 

dotyczące powstania i działalności pracowni modelarstwa lotniczego w Jeżowie 

Sudeckim oraz wyniki najnowszych badań nad lawinami schodzącymi w najwyższym 

pasmie Sudetów. Pokazuję, pisząc o odnowieniu pomnika z okresu I wojny 

światowej, że obecni mieszkańcy odnoszą się z szacunkiem do ludzi, którzy 

mieszkali na tych ziemiach przed nimi. Nie zawsze bowiem trzeba niszczyć to co 



wydaje się nam obce. Bo poprzedni mieszkańcy najczęściej byli dobrymi ludźmi 

zaangażowanymi w działalność na rzecz swojego miejsca zamieszkania. I dlatego 

powinniśmy czerpać z ich dokonań. Powinniśmy kontynuować rozpoczęte przez 

nich działania. Dla odmiany przedstawiam relację z ciekawej wycieczki na trasie 

Prabuty – Kwidzyn. 

Zachęcam jeszcze raz do nadsyłania materiałów z relacjami i opisami zarówno 

wycieczek jak i innych ważnych wydarzeń w Waszych regionach. 

  

Krzysztof Tęcza 

 

 

 



Wiadomości Komisji 

 

Sprawozdanie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK 

z działalności w 2018 r. 

 

 

A. Sprawy osobowe 

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK XIX kadencji została wybrana podczas Krajowej 

Konferencji Krajoznawców PTTK w dniu 20 stycznia 2018 r. i ukonstytuowała się 

w następującym składzie: 

Szymon Bijak – przewodniczący, 

Krzysztof Tęcza – wiceprzewodniczący, 

Anna Kryszczak – sekretarz, 

Elżbieta Łobacz-Bącal– członek, 

Małgorzata Pawłowska – członek, 

Krzysztof Czerepowicki – członek, 

Dariusz Dębski – członek, 

Wojciech Kowalski– członek, 

Maciej Maśliński – członek. 

Skład ten został zatwierdzony przez ZG PTTK uchwałą nr 57/XIX/2018 z 10 marca 

2018 r. Stałymi współpracownikami Komisji są Anna Becker-Kulińska, Maria 

Janowicz, Zbigniew Lewandowski, Józef Partyka i Jerzy Pabian. Opiekunem Komisji 

z ramienia Zarządu Głównego PTTK jest Wiesław Stachura, a z ramienia Głównej 

Komisji Rewizyjnej PTTK – Dariusz Kużelewski. Z ramienia biura Zarządu Głównego 

PTTK prace Komisji wspiera Elżbieta Matusiak-Gordon. Pomocy w realizacji 

niektórych działań Komisji udzieliły także Jolanta Śledzińska i Monika Rozum. 

 

B. Zebrania Komisji 

Zebrania Komisji odbyły się 17 marca i 6 października w Warszawie. Frekwencja 

na nich wynosiła: Szymon Bijak, Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Czerepowicki, 

Dariusz Dębski i Wojciech Kowalski – 100%, Anna Kryszczak, Małgorzata Pawłowska 

i Maciej Maśliński – 50% oraz Krzysztof Tęcza – 0%. Poza zebraniami, Komisja 

załatwiała sprawy bieżące drogą konsultacji i głosowań z wykorzystaniem internetu. 

 

C. Działalność programowa  



Komisja swoją działalność realizuje według regulaminu oraz rocznego 

i kadencyjnego planu pracy. Regulamin i plan pracy na lata 2018-2021 zostały 

zatwierdzone przez Zarząd Główny PTTK odpowiednio uchwałami nr 78/XIX/2018 

z 8 września 2018 r. i nr 75/XIX/2018 z 23 czerwca 2018 r., natomiast plan pracy na 

rok 2018 został przyjęty przez Komisję na zebraniu 17 marca 2018 r. 

 

I. Sprawy instruktorskie 

Krajowe Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa działało w składzie Krzysztof 

Czerepowicki (przewodniczący), Elżbieta Łobacz-Bącal, Wojciech Kowalski, Jerzy 

Pabian i Krzysztof Tęcza. 

W 2018 r. przyznano jeden tytuł Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (Bogumił 

Korzeniewski z Ciechocinka) oraz nadano 10 uprawnień Instruktora Krajoznawstwa 

Polski (Anna Gołaszewska z Gdańska, Jolanta Karolak i Małgorzata Gwizdek z Gdyni, 

Elżbieta Rydel-Piskorska z Konstancina-Jeziorny, Andrzej Mikołajczyk i Jacek 

Nowicki z Warszawy, Bogusław Mąder z Malborka, Jerzy Szociński z Janowca 

Wielkopolskiego, Tadeusz Walczak z Olsztynka i Dariusz Grajkowski z Turku). 

W październiku Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni zorganizował ogólnopolski 

kurs instruktorów krajoznawstwa, w którym uczestniczyło 21 osób. Kierownictwo 

kursu stanowili Małgorzata Gwizdek i Jarosław Kaczmarczyk. Z Komisji udział 

w realizacji szkolenia wzięli Krzysztof Czerepowicki, Maciej Maśliński i Szymon Bijak. 

Powołano składy regionalnych kolegiów instruktorów krajoznawstwa 

w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, 

opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim 

i wielkopolskim. 

 

II. Odznaki krajoznawcze 

W 2018 r. przyznano 100 Odznak Krajoznawczych Polski, w tym: 47 brązowych, 

30 srebrnych, 10 złotych i 13 złotych z szafirem. Najwyższy stopień odznaki zdobyli: 

Helena Dziembowska z Warszawy, Dariusz Wenta z Gdyni, Elwira Maślińska 

z Ostrowa Wielkopolskiego, Henryk Kulczyk z Wrocławia, Władysław Pachowicz 

z Popowa, Jerzy Paśkiewicz z Rzeszowa, Sabina Firkowska i Jan Machała z Cieszyna, 

Iwona Lewcio z Gdańska, Alicja i Ryszard Wrzoskowie z Gdyni, Jerzy Jakubowski ze 

Sztumu i Michał Hyla z Bielska Białej.  

W 2018 r. działało 38 Zespołów Weryfikacyjnych ROK, które przyznały łącznie 

585 odznaki, w tym 455 brązowych i 130 srebrnych. Najwięcej odznak 

zweryfikowano w Ostrowcu Wlkp. i Żyrardowie. Powołano dwa nowe zespoły – 



w oddziałach „Tryton” w Nysie i „Gorce” w Nowym Targu. Z prac w Centralnym 

Zespole Weryfikacyjnym zrezygnował Andrzej Danowski. W związku ze śmiercią 

Felicjana Mierzwy do składu CZW dokooptowano Marka Kobę. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała regulaminy trzech ogólnopolskich odznak 

krajoznawczych (Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach, Śladami Królewny 

Anny Wazówny i 100-lecie odzyskania niepodległości) i przekazała je do 

zatwierdzenia przez Prezydium ZG PTTK. Szymon Bijak brał udział w tworzeniu 

regulaminu okolicznościowej odznaki PTTK Na szlakach niepodległości. 

Liczba zweryfikowanych Odznak Krajoznawczych Polski (OKP) w 2018 r. 

Nr 
zesp. 

Weryfikator Miejscowość Br. Sr. Zł. Zł. z 
szaf. 

Razem 

XI Zygmunt CEBULA Rzeszów 10 0 0 1 11 

XIII Krzysztof CZEREPOWICKI Grudziądz 6 2 1 0 9 

XIV Małgorzata PAWŁOWSKA Suwałki 0 0 0 0 0 

XV Włodzimierz ŁĘCKI Poznań 0 0 0 0 0 

XVI Andrzej DANOWSKI Łódź 0 0 0 0 0 

XVII Jerzy WINSZE Szczecin 0 1 1 1 3 

XVIII Ryszard WRZOSEK Gdynia 4 2 1 4 11 

XIX Zbigniew LEWANDOWSKI Warszawa 8 10 4 3 25 

XX Maciej MAŚLIŃSKI Ostrów 
Wlkp. 

4 6 1 2 13 

C Krzysztof TĘCZA Jelenia Góra 8 5 2 2 17 

CI Felicja MIERZWA (do 
13.07) 
Marek KOBA 

Katowice 7 4 0 0 11 

  Razem 47 30 10 13 100 

 

 

III. Sprawy Regionalnych Pracowni Krajoznawczych 

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Krajoznawczych pracował w składzie 

Małgorzata Pawłowska (przewodnicząca), Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz 

i Andrzej Wesół. Zespół koordynował podziału środków z budżetu ZG PTTK 



przeznaczonych na doposażenie RPK oraz dofinansowanie działalności w ramach 

dwóch strumieni (działania programowe oraz rozwój kadry). Łącznie przyznano 

3165 zł w ramach funduszu rozwoju osobistego kadry RPK i 12350 zł w ramach 

funduszu programowego. Beneficjentami tych środków było 10 kierowników 

i współpracowników pracowni oraz 9 RPK.  

W maju odbyło się we Wrocławiu szkolenie kierowników RPK, w którym wzięło 

udział 25 osób, w tym przedstawiciele 12 pracowni oraz prezes ZG PTTK Jacek 

Potocki, sekretarz generalny Paweł Mordal, a także Agnieszka Wałach i Waldemar 

Osypiuk, członkowie ZG PTTK. Za organizację spotkania odpowiadała Anna Rotko, 

kierownik RPK we Wrocławiu.  

Zarząd Główny PTTK był monitowany w sprawie złożonych projektów 

nowelizacji regulaminu RPK oraz wzorcowej umowy między ZG PTTK a oddziałem 

mającym prowadzić pracownię. Dokumenty te ponownie zostały przesłane do 

władz Towarzystwa po szkoleniu we Wrocławiu. 

Opracowano nową wersję ankiety dla RPK, która uwzględnia kwestie związane 

z polityką ochrony danych osobowych 

 

IV. Sprawy kolekcjonerskie 

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego pracowała w składzie Wojciech 

Kowalski (przewodniczący), Stanisław Gębski, Bogumił Korzeniewski, Janusz Motyka 

i Mieczysław Tokarski. 

W 2018 Podkomisja przyznała 3 Plakietki Zbiorów Krajoznawczych, 4 Ekslibrisy 

Krajoznawcy Bibliofila oraz 1 odznakę Kolekcjoner Krajoznawca w stopniu 

srebrnym. Uprawnień jurora zbiorów krajoznawczych nie nadano. 

 

D. Działalność organizacyjna 

I. XLVIII Centralny Zlot Krajoznawców CZAK w Kaliszu 

CZAK odbył się w dniach 23-26 sierpnia i został zorganizowany przez O/PTTK im. 

St. Graevego w Kaliszu. Komandorem był Mateusz Przyjazny. Zlot był poprzedzony 

wycieczką przedzlotową. Na CZAK przyjechało 80 osób. 

 

II. Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej 

10 lutego, podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 

w Poznaniu, miały miejsce prezentacja laureatów i wręczenie nagród XXVI edycji 

Przeglądu. Małgorzata Pawłowska tradycyjnie opracowała quest „Znasz li ten 

kraj?”, który realizowali studenci kierunku turystyka i rekreacja UAM w Poznaniu, 



a przy współpracy wydawców przygotowała recenzje wszystkich nagrodzonych 

i wyróżnionych publikacji, które znalazły się na portalach Polskiej Organizacji 

Turystycznej. 

XXVII Przegląd został przygotowany i zrealizowany przez Centralną Bibliotekę 

PTTK, przy współpracy z Wielkopolskim Klubem Publicystów Krajoznawczych 

i Oddziałem Poznańskim PTTK. Komisarzem Przeglądu była Maria Janowicz. 

Z ramienia Komisji w pracach jury Przeglądu udział wziął Szymon Bijak, a Małgorzta 

Pawłowska reprezentowała Centralną Bibliotekę PTTK. Jury obradowało 

w Warszawie w dn. 30 listopada – 1 grudnia pod przewodnictwem prof. Janusza 

Zdebskiego. Łącznie na Przegląd 70 wydawców nadesłało 134 publikacje.  

 

III. Sesje popularnonaukowe „Mijające krajobrazy Polski” 

Komisja kontynuowała działania propagujące cykl seminariów krajoznawczych 

pod wspólnym tytułem „Mijające krajobrazy Polski”. W 2018 r. obyły się zaledwie 

dwa seminaria z tego cyklu (Żary, Gdańsk). 

 

IV. CZAK Kresowy 

W dn. 28 czerwca – 4 lipca odbył się na rumuńskiej Bukowinie VI CZAK Kresowy. 

Organizatorem był O/Mazowsze z Warszawy, a wyjazd prowadzili Mieczysław 

Żochowski i Małgorzata Wojtatowicz. W imprezie wzięło udział 36 osób. 

Zaproponowany program krajoznawczy oceniono bardzo dobrze, podobnie jak 

kwestie organizacyjne. 

 

V. Warsztaty „Krajoznawstwo 2.0” 

Pod koniec września w Łęczycy odbyły się warsztaty z wykorzystania 

nowoczesnych technologii w działalności krajoznawczej. Szkolenie przygotował 

O/PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, a wykładowcami byli przedstawiciele 

Wojskowej Akademii Technicznej oraz Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK. 

Z ramienia Komisji w warsztatach uczestniczyli Szymon Bijak oraz Wiesław 

Stachura. 

 

VI. Rok 2018 – „Na szlakach niepodległości” 

Realizując hasło programowe PTTK na rok 2018 - „Na szlakach niepodległości” – 

przedstawiciele Komisji i jej współpracownicy uczestniczyli w przygotowaniu 

i realizacji niektórych działań w projekcie „Z PTTK na szlakach niepodległości” 

finansowanego ze środków programu wieloletniego „Niepodległa”. W ramach tych 



działań współorganizowano warsztaty, zakończone stworzeniem questu po 

Warszawie oraz przygotowano wystawę „Poznajemy Niepodległą. Od 

krajoznawstwa retro do krajoznawstwa 2.0” i wydano katalog o tym samym tytule 

(zespół: Anna Becker-Kulińska, Maria Janowicz, Monika Rozum i Szymon Bijak). 

17 listopada odbyła się w Lublinie sesja „Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

w okresie odzyskiwania niepodległości”. Organizatorem spotkania był Wojciech 

Kowalski. Spotkaniu towarzyszyły wystawy poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, 

wydawnictwom Oddziału Lubelskiego PTK oraz dokonaniom PTT, PTK i PTTK. 

Referaty prezentowane na seminarium zostały opublikowane w okolicznościowym 

wydawnictwie przygotowanym pod redakcją Wojciecha Kowalskiego. 

 

VII. VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego 

W ramach przygotowań Towarzystwa do organizacji VII Kongresu 

Krajoznawstwa Polskiego „Łódź 2020” ZG PTTK powołał Komitet Naukowy oraz 

Komitet Organizacyjny Kongresu. W składzie tego pierwszego gremium Komisję 

reprezentują Józef Partyka oraz Szymon Bijak. Komitet zaczął zbieranie zgłoszeń 

wystąpień w czasie Kongresu i informacji o sejmikach przedkongresowych.  

 

E. Pozostała aktywność  

I. Działalność wydawnicza 

W 2018 r. ukazały się kolejne numery biuletynu informacyjnego Komisji 

KRAJOZNAWCA, który redaguje Krzysztof Tęcza. Podkomisja Kolekcjonerstwa 

Krajoznawczego (redakcja Wojciech Kowalski) wydała ósmy numer swojego 

biuletynu informacyjnego, który ukazał się na CZAK w Kaliszu.  

 

II. Wyróżnienia 

Komisja opiniowała wnioski o nadanie Odznaki Honorowej im. Aleksandra 

Janowskiego „Za zasługi dla krajoznawstwa”. W 2018 r. wyróżnienie to otrzymali 

Halina Byczek-Krasucka, Krzysztof Czerepowicki, Wojciech Kowalski, Roman Henryk 

Orlicz, Zbigniew Orłowski, Janusz Ptasiński, Leszek Warowny, Andrzej Wasilewski 

i Wiesław Wiącek. 

 

 

 



Informacje 

 

Krzysztof Tęcza 

XIII spotkanie Ludzi Gór w szałasie „Sielanka” 

 

Nie lubię poniedziałków! Wiele osób tak właśnie reaguje na pierwszy dzień 

tygodnia. I zupełnie niesłusznie. Przecież poniedziałek to nie tylko dzień 

rozpoczynający tydzień. To przede wszystkim dzień dający nowe możliwości dla 

tych, którzy chcą zrobić coś dobrego, coś pozytywnego. I właśnie dlatego 

poniedziałek 21 stycznia 2019 roku został wybrany na termin dorocznego spotkania 

„Ludzi Gór” w szałasie „Sielanka” na Kamieńczyku. Spotkanie organizowane jest 

przez pracowników miasta Szklarska Poręba jako uroczystość, podczas której 

wręcza się doroczną nagrodę „Kryształ Górski”. Jest ona przyznawana za działalność 

na rzecz promocji miasta i nie dotyczy to tylko konkretnych osób ale także różnego 

rodzaju firm, które poprzez swoją działalność czynią wiele dobrego dla wizerunku 

Szklarskiej Poręby.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

W roku 2019 nagroda ta została przyznana mieszkańcowi Szklarskiej Poręby 

Zbigniewowi Frączkiewiczowi. Znany z wykonania wielu ciekawych ale 

i kontrowersyjnych rzeźb, choćby „Ludzi z żelaza”, w ostatnim roku podczas 

Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego, w ramach projektu 100 ton wykonał 



pomnik promujący granit karkonoski. Pan Zbigniew jest nie tylko powszechnie 

znanym artystą rzeźbiarzem ale zarówno jego dzieła jak i on sam kojarzony jest ze 

Szklarską Poręba i Karkonoszami.  

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Spotkania u państwa Sieleckich organizowane zawsze na początku stycznia są 

oczywiście miejscem wręczania głównej nagrody miasta ale przede wszystkim są 

miejscem spotkań ludzi związanych z branżą turystyczną. Przybywają tutaj zarówno 

przewodnicy sudeccy jak i ratownicy górscy. Na spotkanie docierają ludzie związani 

pracą z branżą turystyczną jak i promujący ten region w kraju. Oczywiście na 

spotkanie przybywają pracownicy Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby wraz 

z Burmistrzem Mirosławem Grafem ale także włodarze sąsiednich gmin i miast. 

W roku obecnym w spotkaniu uczestniczyli m. in.: poseł Zofia Czernow, prezes ZG 

GOPR Mirosław Górecki, dyrektor KPN Andrzej Raj, przedstawiciele Starostwa 

Powiatowego z Jeleniej Góry ale także księża z pobliskich parafii, którzy wraz 

z biskupem Stefanem Cichym odprawili stosowną modlitwę oraz pobłogosławili 

wszystkich obecnych. 



 
Foto: Krzysztof Tęcza 

 

Spotkanie to jest traktowane jak spotkanie przyjaciół, którzy czują góry, wiedzą 

o nich niemal wszystko, potrafią się w nich zachować oraz mają wiedzę jak wyjść 

cało z różnych nieprzewidzianych sytuacji. Jak wiadomo góry nie tolerują ludzi 

nieprzygotowanych do wędrówek po nich czy lekceważących panujące tu warunki. 

Tego typu osoby często są doświadczane przez różnego rodzaju zdarzenia 

występujące w Karkonoszach.  

Niestety trzeba przyznać, że w ostatnich latach osób lekceważących góry, nie 

znających warunków panujących w górach, jest coraz więcej. Stwarzają oni 

zagrożenie nie tylko dla swojego zdrowia i życia ale coraz częściej dla życia osób 

wyruszających na ich ratowanie. Dlatego warto wsłuchać się w dyskusje toczone 

właśnie tutaj przez ratowników, przewodników czy gospodarzy obiektów 

turystycznych położonych w górach. To właśnie te osoby doskonale wiedzą jakie 

powinno się przyjąć rozwiązania tego problemu. To one mogą pomóc skonstruować 

przepisy pozwalające w jakimś stopniu opanować te dziwne zachowania czy 

traktowanie wyjścia w góry jak spaceru po parku. Nie może przecież być tak by 

nieodpowiedzialni turyści ryzykowali życiem osób wyruszających im na ratunek. 

Trzeba położyć temu kres. 

Podczas tegorocznego spotkania zastanawiano się co należy uczynić by 

wspomniane fakty nie miały więcej miejsca. Zastanawiano się czy jest to w ogóle 

możliwe. Ale także rozmawiano o skutecznym niesieniu pomocy osobom tego 

potrzebującym. Miejmy nadzieję, że pozwoli to na wyeliminowanie złych zachowań 

towarzyszących wędrowaniu po Karkonoszach. 



Krzysztof Tęcza 

Lotnictwo szybowcowe w Jeżowie Sudeckim 

 

Dla miłośników „prawdziwego” latania lotnictwo to przede wszystkim 

szybownictwo. Bo co jest bardziej ekscytujące od możliwości swobodnego lotu. 

Szybowce muszą być lekkie, wygodne, ciepłe i, na ile jest to możliwe przy jednostce 

bez silnika, bezpieczne. W Kotlinie Jeleniogórskiej próby szybowania w powietrzu 

podejmowane były już ponad 200 lat temu. Wykorzystywano do tego balony. 

Pierwsze próby szybowania w przestworzach zaczęły się na początku wieku XX. 

W roku 1910 utworzono jeleniogórski oddział Śląskiego Towarzystwa Żeglugi 

Powietrznej. Po zbudowaniu w 1912 roku w Lubawce fabryki samolotów, rok 

później utworzono w Jeleniej Górze oddział Związku Lotników Niemieckich. Wtedy 

miał miejsce pierwszy lot samolotu nad Karkonoszami. Pilotem NV-3 Taube był 

Alfred Friedrich. 

Początek szybownictwa w Kotlinie Jeleniogórskiej to rok 1921 kiedy to 

członkowie wspomnianego Związku Lotników Niemieckich zainicjowali utworzenie 

szkoły szybowcowej we wsi Grunau (dzisiejszy Jeżów Sudecki) gdzie na Górze 

Szybowcowej stwierdzono dogodne warunki do wykonywania startów szybowcami. 

W roku 1922 rozpoczęto finalizowanie tego pomysłu. Najpierw zapoznano się 

z działalnością Szkoły Szybowcowej Rhõn-Wasserkuppe, która już wcześniej 

organizowała konkursy szybowcowe. Podczas tej wizyty udało się namówić dwóch 

tamtejszych fachowców by przyjechali do Jeleniej Góry i zajęli się organizacją 

szkoły. Osobami tymi byli Gottlob Espenlaub i Edmund Schneider. W tym też roku 

rozpoczęto budowę pierwszego budynku. 

W roku 1923 prace prowadzone były już pełną parą. Pierwszym kierownikiem 

szkoły był Edmund Schneider. Gottlob Espenlaub, który przywiózł z sobą dwa 

szybowce zajął się konstruowaniem i produkcją nowych maszyn. Już wtedy 

zachęcano mieszkańców Kotliny do uczestnictwa w imprezach szybowcowych. 

Zorganizowano „Pierwszy tydzień lotniczy”, na który przybyło tysiące widzów. Był 

to prawdziwy sukces. Sprawił on, że miejscowi zaczęli interesować się 

szybownictwem.  

Oficjalne otwarcie szkoły miało miejsce w roku 1924. Poprzedził je pierwszy start 

z Góry Szybowcowej na szybowcu Espenlaub E5 oraz lot z pod schroniska „Prinz 

Heinrich Baude” w Karkonoszach (nieistniejące już schronisko Księcia Henryka) 

położonego na wysokości 1489 metrów n. p. m. 



W roku 1925, po wyjeździe Espenlauba, który podjął pracę w szkole 

szybowcowej w Kassel, prace nad konstruowaniem i budową nowych szybowców 

przejął Edmund Schneider a nowym kierownikiem szkoły został Robert Schwede. 

W czerwcu 1927 roku pilot Hans Bruno Andresen wykonał pierwszy lot 

szybowcem ze Śnieżki (1603 metry n. p. m.). Dokonał tego na szybowcu 

„Burkbraun” skonstruowanym przez Edmunda Schneidera. Podobnych lotów, 

zarówno w Karkonoszach, jak i Górach Izerskich zorganizowano jeszcze kilka. 

Wszystkie zakończyły się sukcesem co przyczyniło się do popularności szkoły. Nie 

bez znaczenia był fakt otwarcia w Jeleniej Górze portu lotniczego, z którego 

w pierwszym roku działalności wykonano 238 lotów komunikacyjnych.  

Kolejne lata były bardzo pomyślne dla rozwoju szybownictwa w Grunau. 

Wybudowano nowe budynki służące zarówno szkole jak i zakładom produkcyjnym. 

Wyprodukowano nowe szybowce, którym nadawano nazwy poszczególnych 

miejscowości regionu, m. in.: Karpacz i Cieplice Śląskie. Organizowano także loty 

krajoznawcze nad Karkonoszami. Trzeba przyznać, że były one bardzo popularne. 

W roku 1931 nowym kierownikiem szkoły został Wolf Hirth, który jako pierwszy 

na świecie zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową. 

W tym też roku Robert Schwede zaprojektował nowe szybowce z serii „Grunau”, 

w tym „Grunau Baby I”, na którym Hanna Reitsch (mieszkanka Jeleniej Góry) 

podczas lotu żaglowego zdobyła swój pierwszy kobiecy rekord świata. 
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Szybownicy z Grunau pobijali kolejne rekordy na miarę światową. W roku 1933 

Wolf Hirt odkrył nowy rodzaj wznoszenia umożliwiający szybownikom uzyskiwanie 

bardzo dużych wysokości. Pomagał mu w tym meteorolog Hans Deutschmannen. 

Kolejnym kierownikiem szkoły został mianowany w roku 1934 Hermann Becker. 

To pod jego kierownictwem zorganizowano wyjazd na zawody szybowcowe do 

Ameryki Południowej, które zapoczątkowały pasmo sukcesów. Pobito nowe 

rekordy w różnych kategoriach. Sporo z nich zdobyła Hanna Reitsch. 

Podczas II wojny światowej w latach 1939-1945 zarówno zakład produkcyjny jak 

i szkoła swoją działalność musiały przekierować na potrzeby lotnictwa wojskowego. 

Nie przeszkodziło to konstruktorom w tworzeniu nowych modeli szybowców 

i motoszybowców.  

Na początku sierpnia 1945 roku do ówczesnego Grunowa przybyli polscy 

instruktorzy szybownictwa m. in. z Żywca. Kierownikiem Szkoły Szybowcowej został 

Władysław Dziergas. Pod koniec miesiąca władze przysłały do Grunowa Tadeusza 

Puchajda, który miał za zadanie zabezpieczenie majątku szkoły i zakładów 

produkcyjnych. Niestety, nieco wcześniej Czesi wywieźli stąd 130 szybowców. Nam 

pozostało ledwie 30 maszyn. Po kilku miesiącach kierowanie szkołą powierzono 

Tadeuszowi Puchajdzie. Z czasem zaczęto organizować szkolenia nowych pilotów 

i przeprowadzać remonty starych szybowców. Utworzono wówczas Aeroklub 

Jeleniogórski, a Grunowo zmieniło nazwę na Jeżów Sudecki.  

W tym też roku miało miejsce wydarzenie niezwykłe. 26 listopada bracia Alfred 

i Rudolf Szymańscy wraz z Władysławem Burkawskim i Franciszkiem Rubczyńskim 

wykorzystali nieuwagę pilnujących oficerów bezpieki odlecieli z Góry Szybowcowej 

samolotem w kierunku Śnieżki. Chcieli przekroczyć granicę. Niestety zahaczyli 

o drzewa i spadli do lasu przy Drodze Sudeckiej w rejonie Borowic. Wszyscy zginęli.  

W roku 1947 zmodernizowano szybowiec „Grunau Baby IIb” i rozpoczęto też 

produkcję szybowca „Jeżyk”. W następnych latach zaczęto produkować szybowce 

„Salamandra”, „Komar” oraz „Mucha-ter”. 

W latach 1951-1955 działalność lotniczą zarówno w Szkole Szybowcowej, jak i w 

Aeroklubie Jeleniogórskiem zlikwidowano. Zwolniono kadrę, a sprzęt został 

przekazany do Aeroklubu we Wrocławiu. Oficjalną przyczyną takiego posunięcia 

była bliskość granicy państwowej. Nie oznaczało to końca i braku osiągnięć 

lotniczych. Dowodem tego była Barbara Maciąg, która jako pierwsza kobieta 

w Polsce, a druga na świecie zdobyła złotą odznakę szybowcową. W roku 1952 

zaczęto produkować dwuosobowe szybowce typu „Bocian”. Trwało to do 1961 

roku.  



W dniu 1 lipca 1956 roku została wznowiona działalność Wyczynowej Szkoły 

Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Na jej kierownika powołano Edwarda 

Adamskiego, instruktora Aeroklubu Poznańskiego, a już 15 września odbyły się 

w Jeleniej Górze pokazy lotnicze zorganizowane pod patronatem Ogólnopolskiego 

Komitetu Obchodów Tygodnia Lotnictwa. Była to świetna okazja do pokazania 

potencjału szkoły. Rok później została wznowiona działalność Aeroklubu 

Jeleniogórskiego. Prezesem został Edward Szczepaniak a kierownikiem Albert 

Rybak. Aeroklub reaktywował Centralną Modelarnię, która swoją siedzibę znalazła 

przy ul. Bartka Zwycięzcy. 

Praktycznie nie było roku by przedstawiciele Szkoły nie odnosili znaczących 

sukcesów. Można powiedzieć, że tych sukcesów było tak wiele, iż nie sposób opisać 

ich wszystkich. Jednak jeden jest na tyle ważny, że muszę o nim wspomnieć. W roku 

1956 Józef Kurpiela na jednomiejscowym szybowcu „Jaskółka” osiągnął, lecąc nad 

Karkonoszami, wysokość absolutną 10 460 metrów, zapisując się w historii jako 

pierwszy Polak, który na szybowcu przekroczył wysokość 10 kilometrów. 

W roku 1961 zakłady szybowcowe w Jeżowie Sudeckim uruchomiły produkcję 

szybowca wyczynowego „Zefir-2”. Od roku 1963 zakładami szybowcowymi 

w Jeżowie Sudeckim kierował Jan Grunwald. W tym samym roku prezydium ZG 

Aeroklubu PRL nadało tytuły mistrza sportu pilotom Aeroklubu Jeleniogórskiego. 

Tytuł ten otrzymali: Wiesław Dziedzio, Waldemar Gross, Tadeusz Kaczmarek, 

Henryk Lisiecki, Barbara Maciąg, Henryk Maciąg, Lidia Pazio, Andrzej Pazio, Tadeusz 

Popiel, Stanisław Porębski, Henryk Różalski, Stefan Różycki, Eugeniusz Siedlecki 

i Henryk Sienkiewicz. 

Niestety w latach sukcesów zdarzały się też sprawy przykre takie jak likwidacja 

w roku 1975 ośrodka modelarstwa lotniczego przy Aeroklubie Jeleniogórskim. Nie 

mniej jednak już w roku kolejnym Andrzej Szymański zdobył diament 

wysokościowy. Może nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że był 

to pięćsetny diament w historii. Kolejnymi dowodami uznania dla naszych pilotów 

było powołanie w roku 1977 Jerzego Szemplińskiego do Szybowcowej Kadry 

Narodowej a Stanisława Babiarza do Samolotowej Kadry Narodowej.  

W roku 1982 Aeroklub Jeleniogórski po raz pierwszy wykorzystał szybowiec 

laminowany. Była to maszyna typu „Puchacz”. W roku 1983 spłonął hangar, 

w którym przechowywano m.in. 20 szybowców. Był to olbrzymi cios dla 

szybownictwa jeleniogórskiego. W roku 1985 przy Aeroklubie powstał Centralny 

Ośrodek Lotniarstwa, a w roku 1990 w zakładach szybowcowych wykonano kolejny 



prototyp szybowca dwumiejscowego, któremu nadano nazwę „Perkoz”. Dwa lata 

później oprócz „Perkoza” podjęto produkcję szybowca „Jantar Standard 3”.  

W roku 1996 obchodzono 50-lecie Aeroklubu Jeleniogórskiego. Była to 

znakomita okazja by przypomnieć dotychczasowe osiągniecia naszych pilotów. 

Księga pamiątkowa zapełniła się wpisami znamienitych gości i życzeniami na 

przyszłość. W roku 1998 z okazji 80-lecia Lotnictwa Polskiego, oraz 75-lecia 

powstania Szkoły Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim powołano komitet 

Organizacyjny pod przewodnictwem gen. Bronisława Peikerta. Ogłoszono także 

konkurs na pamiętniki lotnicze. Pierwsze miejsce zdobył pilot Przemysław Marcin 

Jaxa-Rożen a drugie mechanik lotniczy Szymon Danielski. 

W roku 2001 upadły zakład szybowcowy został sprzedany i uruchomiony 

ponownie pod nazwą: Zakład Szybowcowy „Jeżów” Henryk Mynarski. Nastawiono 

się głównie na remonty szybowców oraz prace zmierzające do wykonania szybowca 

„Salamandra”. W pierwszym roku działalności remontowano tutaj szybowce typów: 

„Puchacz”, „Junior”, „Foka 5”, „Pirat”, „Jantar 2B”, „Jantar Standard 3” i „Mucha 

Standard”. We wrześniu 2002 roku odsłonięto obelisk upamiętniający 75 rocznicę 

powstania lotniska jeleniogórskiego. W roku 2003 odbyła się we Wrocławiu 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lotnictwo – stulecie, przemiany”, 

w ramach której zorganizowano sesję wyjazdową poświęconą 80-leciu 

szybownictwa w Jeżowie Sudeckim. Seminarium pt. „Kotlina Jeleniogórska 

w stuleciu lotnictwa” odbyło się w centrum Szkolenia Radiotechnicznego w Jeleniej 

Górze. Jubileusz Szkoły szybowcowej uczczono organizacją zawodów 

przeprowadzonych w poszczególnych sekcjach. Oddano wtedy także nową (po 

remoncie) drogę dojazdową na Górę Szybowcową. W roku 2011 powołano do życia 

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe. Jego członkowie mieli propagować 

wyczynowe uprawianie sportu szybowcowego, oraz przekazywać swoją wiedzę 

i doświadczenie młodzieży. 

W roku 2013 otwarto po remoncie budynek dawnej Szkoły Szybowcowej 

w Jeżowie Sudeckim, który od tego czasu do dzisiaj pełni funkcję Euroregionalnego 

Centrum Spotkań Gmin Partnerskich (ECSGP). W obiekcie otwarto Izbę Lotniczej 

Tradycji. Przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia Izby dokonali przewodniczący 

Rady Gminy Jeżów Sudecki Artur Smolarek i Stanisław Błasiak, któremu powierzono 

obowiązki społecznego kustosza Izby. W budynku ulokowano także nową 

modelarnię lotniczą. Już w październiku 2013 roku w ECSGP odbyła się 

Międzynarodowa Konferencja „Pomnik Dziedzictwa Lotniczego Polski”.  



 

Wiadomości z terenu 

 

Krzysztof Tęcza 

Pomnik z okresu Wielkiej Wojny w Staniszowie 

 

Działania wojenne prowadzone podczas I wojny światowej przyniosły tak wielkie 

straty w ludziach, że praktycznie nie było u nas ani jednej miejscowości, do której 

powrócili wszyscy mieszkańcy powołani do wojska. W każdej wiosce czy miasteczku 

opłakiwano swoich bliskich czy sąsiadów. Dlatego też podjęto decyzję by 

upamiętnić poległych w trakcie działań wojennych prowadzonych podczas Wielkiej 

Wojny. Ustalono, że takie pomniki zostaną ustawione w każdej miejscowości. Na 

tablicach umieszczano nazwiska wszystkich mieszkańców, którzy utracili życie albo 

w trakcie działań wojennych albo później w skutek odniesionych ran. W jednych 

miejscowościach pomniki te były mniejsze, w innych osiągały spore rozmiary. Było 

to uzależnione od ilości osób, które trzeba było upamiętnić ale także od 

posiadanych środków finansowych przeznaczanych na ich budowę. Pomniki te 

z reguły stawiano w reprezentacyjnych miejscach poszczególnych miejscowości. 

Odbywały się przy nich spotkania, składano kwiaty. Trwały tak do końca II wojny 

światowej. Po jej zakończeniu wiele z nich zostało zniszczonych. Niektóre znikły 

bezpowrotnie z krajobrazu. Spora jednak ich część zachowała się albo w swoim 

pierwotnym miejscu usytuowania albo została przeniesiona w inne miejsce. Często 

fragmenty pomników były wykorzystywane wtórnie, wykonane były przecież 

z trwałego granitu. 

Jeśli chodzi o Staniszów to pomnik został ustawiony w centrum wsi 25 czerwca 

1922 roku. Wykorzystano do tego celu plac przyległy do głównej drogi, w miejscu 

gdzie po jej drugiej stronie zaczynały się schody wejściowe na górę Witosza. 

Najpierw przykryto koryto płynącego tutaj strumienia i wybudowano kamienną 

podmurówkę. To właśnie na niej umieszczono kamienną płytę o wymiarach 2,60 

metra wysokości i 1,30 szerokości. Płyta ta miała 50 centymetrów grubości. Na jej 

przedniej stronie wykonano wizerunek żołnierskiego hełmu. Jest on dzisiaj słabo 

widoczny. Poniżej umieszczono napis informujący o tym, że w ten sposób 

upamiętnia się mieszkańców Staniszowa (Stonsdorf), którzy stracili życie podczas 

wojny 1914-1918. Dalej umieszczono nazwiska 38 poległych i 8 zaginionych osób 

chronologicznie według daty śmierci. 
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Pomnik ten został przewrócony w roku 1947 i pozostawiony z tyłu postumentu, 

na którym wybudowano kaplicę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie. Powstała 

wówczas kamienna grota, w której umieszczono figurę Matki Boskiej. Od tej pory 

było to miejsce odprawiania nabożeństw majowych.  

Kaplica została postawiona przez osadników wojskowych jako wotum za 

ocalenie z pożogi wojennej. Świadczy o tym przymocowana do cokołu mała tablica 

z napisem: „Kapliczkę Najświętszej Marii Pannie poświęcili w podziękowaniu za 

ocalenie wdzięczni sybiracy, osadnicy, mieszkańcy Staniszowa 1947”. Obecnie nad 

wejściem do groty umieszczono złocony napis AVE MARIA, a cały placyk 

zabezpieczono niskim metalowym ogrodzeniem. 

Przewrócona tablica leżała przez kilkadziesiąt lat w ukryciu nikomu nie wadząc, 

aż do czasu kiedy to postanowiono obmurować brzegi strumyka. Wówczas została 

wyciągnięta na światło dzienne a pracujący przy obudowie przymierzali się do 

użycia jej jako budulca. Na szczęście w tym czasie byłem już mieszkańcem 

Staniszowa i wiedząc o tym obiekcie co jakiś czas sprawdzałem czy jest on na swoim 

miejscu. Tym razem widząc jakieś zamieszanie za kapliczką zajrzałem tam 

i dowiedziawszy się o zamiarach jakie mają pracownicy w stosunku do niej 

wymusiłem na nich by uszanowali ten obiekt. Zgodnie z moim życzeniem położyli 

płytę nad strumykiem tuż za kapliczką. Na szczęście wkrótce wszystko zarosło 

krzakami i znowu pomnik był bezpieczny.  



Jak się jednak okazało obiektem tym interesowałem się nie tylko ja. Znalazły się 

kolejne osoby chcące by w końcu płyta została ponownie ustawiona. Początkowo 

myślano o tym by przenieść ją na teren cmentarza. Brano także pod uwagę teren za 

kościołem koło cokołu po stojącym tam kiedyś pomniku upamiętniającym 

mieszkańców wsi poległych podczas wojny francusko-pruskiej. Ostatecznie stało się 

zupełnie inaczej. Po wielu próbach podjęto wreszcie decyzję o ustawieniu owego 

pomnika po drugiej stronie drogi, tuż przy schodach prowadzących na Witoszę, 

przed obiektem dawnej remizy strażackiej. Z samego rana 19 grudnia 2018 roku 

podjęto próbę przemieszczenia płyty. Najpierw trzeba było ją „wyjąć” z miejsca, na 

którym leżała od lat. Jak się okazało wcale nie było to takie łatwe gdyż rosnące 

drzewa nie pozwalały na bliższe podjechanie dźwigu. Musiał on stanąć w pewnej 

odległości od strumienia. Ze względu na umożliwienie założenia łańcuchów trzeba 

było z obu stron płyty nawiercić głębokie otwory, w które wsunięto grube pręty 

zbrojeniowe. Dopiero wtedy można było założyć łańcuchy i nadrzucić płytę nieco 

bliżej dźwigu. Wtedy jednak okazało się, że dźwig o nośności 5 ton nie jest w stanie 

podnieść pomnika. Udało się to dopiero po przyjechaniu koparki, która pomogła 

unieść płytę z drugiej strony. Wtedy bardzo ostrożnie wsunięto ją na przyczepę 

i przewieziono na drugą stronę drogi. Tam ustawiono na wcześniej przygotowanym 

miejscu. Plac został wyrównany, położono zbrojenie i wykonano wylewkę z betonu. 

Dzięki temu wstawiona płyta jest stabilna i nie grozi jej przewrócenie. Teraz trzeba 

tylko zaczekać na lato i będzie można płytę poddać piaskowaniu tak by 

umieszczone na niej napisy stały się czytelne. 

 

 
Foto: Krzysztof Tęcza 



Maciej Dróżdż 

Wycieczka Krajoznawcza Prabuty – Kwidzyn 

 

W dniu 16.02.2019 r., odbyła się pierwsza tegoroczna wycieczka krajoznawcza 

zorganizowana przez Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni przy Klubie MW 

do Prabut i Kwidzyna, w której wzięli udział członkowie oddziału w tym 

przewodnicy i instruktorzy krajoznawstwa. Sobotni poranek, kiedy zaplanowano 

wyjazd, przywitał nas pięknym słońcem chodź troszeczkę zimnym wiatrem, ale 

humory dopisywały i wszyscy z zadowoleniem i pełni optymizmu wyruszyliśmy 

w podróż autokarem do wcześniej zaplanowanych miejscowości, żeby poznać ich 

historię oraz najcenniejsze zabytki.  

Naszą podróż krajoznawczą rozpoczęliśmy od odwiedzin Prabut, do których 

dotarliśmy bez większych niespodzianek. Miasto to leżące w powiecie kwidzyńskim 

nad jeziorem Liwieniec lokowane było już w końcu XIII w. Zwiedzanie zaczęliśmy od 

„Bramy Kwidzyńskiej /Szpitalna/”, w której na poszczególnych piętrach 

prezentowane były makiety obrazujące jak zmieniało się miasto w poszczególnych 

okresach czasu. Piękne ryciny, obrazy, akwarelki oraz pastele ukazywały jak miasto 

żyło i rozwijało się. Oglądaliśmy również wykopaliska oraz najcenniejsze okazy 

muzealne z przeszłości miasta. 

 

 
Foto: Maciej Dróżdż 

 



Następnym punktem naszej wędrówki były „Murowane wodociągi z lat 1726 – 

1730”, bardzo ciekawa budowla hydrotechniczna, której celem było zaopatrzenie 

miasta w wodę. Interesującym szczegółem może być tu informacja, że część 

instalacji (rur) do ww. wodociągu zostało wykonanych z drewna. 

 

 
Foto: Maciej Dróżdż 

 

Spacerkiem docieramy na rynek miejski gdzie przycupnęliśmy nieopodal 

fontanny Rolanda. Tam usłyszeliśmy od przewodnika bardzo ciekawą historię 

związaną z jej pozyskaniem oraz jak przetrwała zawirowania wojenne. Nieopodal 

rynku zwiedzamy ruiny zamku „Biskupów Pomezańskich”, a w południowej części 

miasta „Kaplicę pw. Najświętszej Marii Panny – tzw. Kościół Polski”.  

Z Prabut udaliśmy się do Kwidzyna, miasta w województwie pomorskim, 

w powiecie kwidzyńskim, położonego nad rzeką Liwą, prawym dopływem Nogatu. 

Rok 1234 jest dla Kwidzyna czasem lokacji na prawie chełmińskim, kiedy to 

powracający z krucjaty do Prus rycerze krzyżaccy założyli miasto. Nie mogliśmy nie 

odwiedzić „Zespołu Katedralno-Zamkowy” wpisanego na listę Pomników Historii. 

Zaczęliśmy od „Krypty trzech mistrzów” gdzie w towarzystwie przewodnika 

dowiedzieliśmy się o dziejach ich życia i śmierci. Następnie poznaliśmy historię 

powstania budowli oraz zwiedziliśmy wystawy: stałą, którą stanowią eksponaty 

pochodzące ze słynnych zbiorów rodziny Sierakowskich oraz czasową „Przyroda 

Polski Północnej". 



Znaną postacią związaną z katedrą jest błogosławiona Dorota z Mątew - 

kwidzyńska rekluza, która w 1393 roku została zamurowana w celi przy katedrze 

i przez zakratowane okienko codziennie przyjmowała komunię świętą. Przez rok 

i osiem miesięcy umartwiała się, czuwała i modliła, przepowiedziawszy dzień swojej 

śmierci.  

Po tej chwili refleksji i zadumy, udaliśmy się na zasłużony obiad, którym 

zakończyliśmy naszą wędrówkę po tych może nie dużych miastach, ale za to 

posiadających bogatą historię. I tak poznaliśmy nieznane. Pozostało nam jedynie 

wsiąść do autokaru i wrócić do Gdyni i przygotowywać się do następnych kolejnych 

eskapad krajoznawczych.  

 

 
Foto: Maciej Dróżdż 

 

 

Zbigniew Norbert Piepiora 

Lawiny w Karkonoszach z lat 1655-2018 w wybranych źródłach danych 

 

Wstęp 

Lawinę śnieżną można zdefiniować jako „gwałtowne przemieszczanie się dużych 

mas śniegu w dół stoku na odległość co najmniej 50 metrów” [Niemiec 2018, 

Spusta i zespół 2006], zaś śnieżne zdarzenie lawinowe (ŚZL) jako „gwałtowne 

przemieszczanie się dużych mas śniegu w dół stoku na odległość co najmniej 50 

metrów, które powoduje śmierć i/lub cierpienie ludzi i zwierząt” [Piepiora 2018]. 

Z kolei, w EM-DAT zdefiniowano lawinę jako: „dużą masę roztopionego materiału 

ziemnego, śniegu lub lodu, która zsuwa się, spływa lub spada gwałtownie po zboczu 

góry pod wpływem siły grawitacji”. Lawiny śnieżne odróżniono od gruzowych. 

Śnieżne oznaczają „gwałtowne przemieszczanie się mieszanki śniegu i lodu”, zaś 



gruzowe – „bardzo gwałtowny ruch w dół nieposortowanej masy skał i gleby” 

[Guha-Sapir 2018]. 

Aby lawina śnieżna została wprowadzona do bazy danych EM-DAT, powinna 

spełnić przynajmniej jedno z kryteriów dotyczących odnotowanych skutków jej 

wystąpienia: „1. dziesięć lub więcej osób zabitych; 2. oddziaływanie na sto lub 

więcej osób; 3. deklaracja stanu zagrożenia; 4. wezwanie pomocy 

międzynarodowej” [Guha-Sapir 2018, Piepiora 2012]. 

 

 
Ryc. 1. Badania miąższości pokrywy śnieżnej w Karkonoszach - 16.02.2012 (fot. J. 

Potocki) 

 

Problem badawczy, pytanie badawcze i hipoteza 

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja lawin zarejestrowanych w EM-DAT 

z wykazem lawin śnieżnych sporządzonym przez autora dla Karkonoszy. Autor 

postanowił odpowiedzieć na pytanie badawcze: „Jakie lawiny, które wystąpiły 

w Karkonoszach zostały zarejestrowane w EM-DAT?”. Weryfikacji została poddana 

hipoteza: „Wszystkie lawiny, które wystąpiły w Karkonoszach i spełniły kryteria EM-

DAT, zostały zarejestrowane w tej bazie danych”. 



 
Ryc. 2. Úpská jáma – fragment Obříeho důlu, 30.03.2018 (fot. Z. N. Piepiora) 

 

Materiały i metoda 

Aby odpowiedzieć na pytanie badawcze i sprawdzić hipotezę, autor wykorzystał 

metodę dowodową. Zastosował rozumowanie dedukcyjne, które odpowiada 

myślowym czynnościom analitycznym [Adamkiewicz-Drwiłło 2008]. Autor 

przeprowadził studia literaturowe i badania terenowe. Autor wykorzystał dane 

dotyczące występowania lawin śnieżnych w Karkonoszach w latach 1655-2008. 

Zestawienie zdarzeń odnotowanych przez kronikarzy, pracowników GOPR i Horskiej 

služby ČR [Kociánová i in. 2013; Horská služba ČR 2018], autor uzupełnił o własne 

obserwacje zdarzeń z ostatnich 10 lat, o których wspominały także serwisy 

internetowe [GOPR 2018; Šimáček 2015; iRozhlas 2015; Nosal 2018; Pošmura 2015; 

StrimeoTV 2018; Piepiora i Sikora 2017, 2018a i 2018b; Sikora 2017; Tęcza 2018a, b; 

Piepiora 2018]. Po sporządzeniu wykazów lawin śnieżnych i ŚZL, autor porównał je 

z danymi pobranymi z EM-DAT. W bazie EM-DAT autor ograniczył zakres 

przestrzenny wyszukiwania do Europy, wybierając jednocześnie maksymalną 

rozpiętość czasową – lata 1900-2018 [Guha-Sapir 2018]. 

 



 
Ryc. 3. Badania terenowe w Karkonoszach. 28.04.2018 (fot. M. Ficek) 

 

Obszar badań 

Karkonosze są położone w zachodniej części Sudetów i są najwyższym, sudeckim 

pasmem górskim [Borys i Piepiora 2014; Potocki i Piepiora 2013]. Całkowita 

powierzchnia Karkonoszy wynosi 639 km2. W Czechach znajduje się 454 km2, tj. 

71,05% powierzchni tych gór, a w Polsce – 185 km2 (tylko 28,95%) [Flousek i in. 

2007]. Ze względu na unikalne walory przyrodnicze, ok. 60 km2 Karkonoszy po 

polskiej stronie granicy jest objęte ścisłą ochroną w ramach Karkonoskiego Parku 

Narodowego (KPN). Powierzchnia otuliny KPN wynosi 131 km2. Po czeskiej stronie 

utworzono Krkonošský národný park (KRNAP), który zajmuje powierzchnię 550 km2 

(z otuliną) [Piepiora i Mądro 2018]. 

 

Wyniki i dyskusja 

Wykaz lawin śnieżnych i gruzowych zarejestrowanych w EM-DAT, autor 

przedstawił w tabeli 1. Z tabeli wynika, że w EM-DAT nie zarejestrowano lawin dla 

obszaru Polski. Zarejestrowano 1 lawinę na obszarze Niemiec, ale dopiero w 1999 

roku, więc nie dotyczy ona Karkonoszy. Odnotowano 2 lawiny na obszarze dawnej 

Czechosłowacji (lata 1974 i 1985), które wymagają weryfikacji z wykazem lawin 



śnieżnych sporządzonym przez autora. Warto zauważyć, że EM-DAT mimo 

teoretycznego rozróżnienia lawin śnieżnych od gruzowych, nie czyni takowego przy 

rejestracji lawin. Nie ma więc możliwości uzyskania osobnych wykazów lawin 

śnieżnych i gruzowych. 

 

Tabela 1. Lawiny śnieżne i gruzowe zarejestrowane w EM-DAT w latach 1900-2018 

Rok Kraj Lawiny Zabici Poszkodowani Szkody (w tys. zł) 

1951 Szwajcaria 1 92   75032 

1954 Austria 2 210 380 0 

1965 Szwajcaria 1 90   0 

1968 Szwajcaria 1 20 22 0 

1970 Francja 2 114 37 0 

1970 Szwajcaria 1 30 48 0 

1974 Czechosłowacja 1 14   0 

1974 ZSRR 1 13   0 

1975 Szwajcaria 1 13   0 

1982 Austria 1 12   0 

1982 Francja 2 16   0 

1983 Islandia 1 4   0 

1983 Francja 2 14 20 0 

1984 Austria 1 30   0 

1985 Czechosłowacja 1 10   0 

1985 Albania 1 57 26 0 

1987 ZSRR 1 26   0 

1988 Szwajcaria 1   2000 0 

1990 ZSRR 1 43   0 

1990 Francja 1 14   0 

1992 Rosja 1   1750 9754 

1993 Rosja 2 299   0 

1995 Islandia 2 34 83 21718 

1996 Rosja 1   300 0 

1998 Francja 1 9 21 0 

1999 Włochy 1 1   20671 

1999 Austria 1 50 10000 155954 

1999 Francja 1 11 260 40480 



1999 Niemcy 1 5   23372 

1999 Szwajcaria 1 30   2569846 

2000 Rosja 1 20   0 

2000 Austria 1 13   0 

2002 Rosja 1 122   0 

2005 Rosja 1 9   0 

 

Razem 40 1425 14947 2916828 

Źródło: opracowanie na podstawie [Guha-Sapir 2018]. 

 

Karkonoskie kalendarium lawinowe dla lat 1655-2018, autor przedstawił 

w tabeli 2, zaś syntetyczne zestawienie lawin i śnieżnych zdarzeń lawinowych 

w Karkonoszach w latach 1655-2018 – w tabeli 3. Analizując tabele, można 

zauważyć, że jedynym wydarzeniem, które powinno być odnotowane przez EM-

DAT jest lawina w Białym Jarze, która zeszła w dniu 20 marca 1968 roku, gdyż 

spełnia pierwsze kryterium tej bazy danych. Przypomnijmy, że w jej wyniku 

poszkodowanych zostało 5, a zabitych – 19 osób (13 Rosjan, 4 Niemców i 2 

Polaków). Lawina miała ponad 800 metrów długości, 80 szerokości, a jej czoło 

wznosiło się na 30 metrów [Jawor 2002; Jawor i Brzeziński 2002; Jawor 2016; 

Pietrzak 2016; Sajnog 2012; Słowiński 2017; Staffa i in. 1993; Tęcza 2018a, b]. 

W tabeli 2 nie ma lawin z lat 1974 i 1985, zarejestrowanych w EM-DAT (tab. 1), bo 

mimo że wystąpiły na terenie dawnej Czechosłowacji, nie zeszły one 

w Karkonoszach. 

 

Tabela 2. Karkonoskie kalendarium lawinowe dla lat 1655-2018 

Dta Miejsce Zabici Poszkodowani 

15.02.1655 Sklenářovice* 8 7 

1700 Biały Jar 2 0 

21.01.1737r. Kocioł Małego Stawu 0 0 

29.11.1773 Dlouhý důl 2 2 

zima 1837 Dlouhý důl 1 1 

29.11.1855 Důl Bílého Labe 1 0 

29.11.1875 Dlouhý důl 1 0 

1844 Horní Lánov* 2 0 

16.02.1845 Dolní Maršov* 0 4 

14.02.1846 Obří důl 8 3 



16.02.1865 Čerstvá voda* 1 1 

1875 Dlouhý důl 1 0 

27.12.1877 Modrý důl 0 0 

1877 Dlouhý důl 2 0 

1878 Důl Bílého Labe 0 0 

listopad 1883 Obří důl 0 6 

1885 Obří důl 1 0 

1888 Kocioł Szrenicki 2 1 

styczeń 1897 Důl Bílého Labe 0 4 

zima 1899/1900 

Obří důl, Dlouhý důl, 

Kotelni jâmy 0 0 

01.04.1900 Obří důl 1 1 

rok 1900 Wielki Śnieżny Kocioł 1 3 

31.03.1902r. Kocioł Łomniczki 0 0 

07.01.1905 Dolní Dvur* 0 2 

7 stycznia 1918 Modrý důl 1 0 

1924 Dlouhý důl 1 0 

13 listopada 1931 Modrý důl 2 0 

2 lutego 1935  Modrý důl 2 1 

2 lutego 1935  Labský důl 2 0 

15.03.1939 Zelený důl* 4 1 

16.02.1942 Zelený důl* 1 0 

zima 1944/1945 Kocioł Małego Stawu 0 0 

1946 Kocioł Łomniczki 0 3 

20.02.1952 Modrý důl 1 2 

08.03.1956 Labský důl 0 0 

08.03.1956 Obří důl 0 0 

13 stycznia 1957 r Dlouhý důl 1 0 

1957 Kocioł Łomniczki 0 0 

28.01.1958 Kocioł Małego Stawu 0 1 

30.04.1958r. Kocioł Łomniczki 1 1 

 styczeń 1963 Obří důl 6 0 

 luty 1966 Obří důl 0 3 

8. (10.) styczeń 1968 Dlouhý důl 1 0 

17.03.1968 r. Biały Jar 0 9 



20.03.1968r. Biały Jar 19 5 

01.04.1969 Důl Bílého Labe 0 1 

10.01.1970 Důl Bílého Labe 0 3 

30.01.1970 Labský důl 0 35 

14.01.1972 rok Kocioł Małego Stawu 0 1 

19.12.1974r. Biały Jar 0 0 

16.01.1975r. Kocioł Łomniczki 3 0 

1976 Obří důl 6 0 

19.03.1976 Dlouhý důl 1 3 

7.02.1977r. Kocioł Małego Stawu 1 0 

14.01.1979 Kotelní jamy 2 0 

02.03.1985 Modrý důl 0 0 

1985-1986 Obří důl 0 2 

 marzec 1993 Vlčí jáma* 0 1 

 marzec 1993 Kocioł Małego Stawu 0 1 

ok. 15 marca 1993 Obří důl 0 3 

zima 1994/95  Kocioł Wielkiego Stawu 0 1 

16.02.1994 Dlouhý důl 0 0 

zima 1995/96 Wielki Śnieżny Kocioł 1 1 

24.03.1996 Obří důl 1 0 

 luty 1997 Kocioł Małego Stawu 0 3 

zima 1998 Wielki Śnieżny Kocioł 0 1 

14.03.1998 Labský důl 2 0 

04.04.1999 Obří důl 0 3 

25.01.2001 Kocioł Małego Stawu 0 2 

01.02.2001 Modrý důl 0 1 

24.11.2001 Kotelní jámy 0 2 

08.12.2001 Modrý důl 0 2 

31.12.2001 Kocioł Łomniczki 1 1 

03.01.2002 Kotelní jámy 0 0 

ok. 21.01.2002 Obří důl 0 1 

26.01.2003 Kocioł Małego Stawu 1 4 

08.02.2005 Kocioł Małego Stawu 2 1 

17.04.2005 Obří důl 0 4 

04.01.2006 Kocioł Łominczki 0 2 



18.02.2006 Böhnischove Boudy* 0 2 

31.03.2007 Kotelní jámy 0 11 

13.01.2008 Kocioł Małego Stawu 0 1 

27.01.2008 Kocioł Małego Stawu 0 2 

27.01.2008 Kocioł Łomniczki 0 0 

21.03.2008 Labský důl 0 4 

22.03.2008r. Biały Jar 1 0 

26.12.2008 Dlouhý důl 1 2 

21.01.2009r. Szrenicki Kocioł 0 0 

23.01.2009r. Biały Jar 0 0 

07.03.2014 r. Kocioł Małego Stawu 0 2 

05.02.2015 Obří důl 1 2 

17.02.2015 Modrý důl 0 0 

21.03.2015 Kocioł Małego Stawu 0 0 

26.03.2018 Biały Jar 0 0 

Razem  100 166 

* miejsca poza obecnym katastrem lawinowym; źródło: opracowanie własne na 

podstawie: [Kociánová 2013; Šimáček 2015; iRozhlas 2018; Nosal 2018; Pošmura 

2018; Piepiora 2018; Piepiora i Sikora 2017, 2018a, b; Sikora 2017; Tęcza 2018b]. 

 

Tabela 3. Lawiny i śnieżne zdarzenia lawinowe w Karkonoszach w latach 1655-2018 

Obszar Lawiny ŚZL Zabici Poszkodowani 

W katastrze 

lawinowym 

Biały Jar 7 4 22 14 Tak 

Důl Bílého Labe 5 4 1 8 Tak 

Čerstvá voda 1 1 1 1 No 

Dlouhý důl 12 10 12 8 Tak 

Dolní Dvůr 1 1 0 2 No 

Dolní Maršov 1 1 0 4 No 

Horní Lánov 1 1 2 0 No 

Kocioł Łomniczki 8 5 5 7 Tak 

Kocioł Małego Stawu 14 11 4 18 Tak 

Kocioł Wielkiego Stawu 1 1 0 1 Tak 

Kotelní jámy 5 3 2 13 Tak 

Labský důl 5 4 4 39 Tak 



Modrý důl 9 7 6 6 Tak 

Obří důl 16 14 24 28 Tak 

Böhnischove boudy* 1 1 0 2 No 

Sklenářovice 1 1 8 7 No 

Szrenicki Kocioł 2 1 2 1 Tak 

Vlčí jáma 1 1 0 1 No 

Wielki Śnieżny Kocioł 3 3 2 5 Tak 

Zelený důl 2 2 5 1 No 

Razem 96 76 100 166 - 

* lawina śnieżna z dachu chaty Primavera; Żródła: Kociánová 2013; Šimáček 2015; 

iRozhlas 2018; Nosal 2018; Pošmura 2018; Piepiora 2018; Piepiora i Sikora 2017, 

2018a, b; Sikora 2017; Tęcza 2018b. 

 

Zakończenie 

Cel artykułu, którym była jest weryfikacja lawin zarejestrowanych w EM-DAT 

z wykazem lawin śnieżnych sporządzonym przez autora dla Karkonoszy został 

osiągnięty. Odpowiedź na pytanie badawcze „Jakie lawiny, które wystąpiły 

w Karkonoszach zostały zarejestrowane w EM-DAT?” brzmi „żadne”. 

Sfalsyfikowano więc hipotezę „Wszystkie lawiny, które wystąpiły w Karkonoszach 

i spełniły kryteria EM-DAT, zostały zarejestrowane w tej bazie danych”. 

Z przeprowadzonej analizy można wysnuć następujące wnioski. Lawiny z lat 

1974 i 1985, które zarejestrowano w EM-DAT na terenie dawnej Czechosłowacji, 

nie zeszły w Karkonoszach. Lawina z 20.03.1968 roku powinna zostać 

zarejestrowana w EM-DAT, gdyż spełnia pierwsze kryterium tej bazy danych. W EM-

DAT powinna zostać wprowadzona możliwość osobnego wyszukiwania lawin 

śnieżnych i gruzowych. 
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Władysław Jagiełło 

Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim  

 

Jeżów Sudecki to kolebka światowego szybownictwa, a także wspaniałe tradycje 

i sukcesy modelarskie, które w naszym regionie zaczęły się w 1946 roku. Na 

początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku założono tu „Centralny ośrodek 

modelarstwa lotniczego”. Szkolili się w nim konstruktorzy silników modelarskich 

i do rakiet, odbywały się również kursy na instruktorów modelarstwa lotniczego 

i kosmicznego. 

Przez dziesiątki lat modelarstwo w Kotlinie Jeleniogórskiej odnosiło wiele 

sukcesów sportowych w modelarstwie lotniczym. Zdobyto kilkanaście medali 

mistrzów polski modeli szybowców i nie tylko. Wśród tych, którzy odnosili sukcesy 

byli między innymi: Ryszard Orzechowski, Stefan Różycki, Leszek Gański, Zbigniew 

Malec, Grzegorz Werkowski, Artur Pawliszak. Można by długo jeszcze wymieniać 

naszych wspaniałych modelarzy, od których czerpaliśmy i czerpiemy wiedzę, 

doświadczenie oraz zamiłowanie do modelarstwa. 

Lata dziewięćdziesiąte to czas kiedy zaczęły się przemiany ustrojowe kraju, 

a zarazem kończył się czas, kiedy modelarstwo tak prężnie działało w naszym 

regionie. Najdłużej funkcjonowała modelarnia „Śmigiełko” prowadzona przez pana 

Konrada Mieczkowskiego.  

W 2012 roku narodził się pomysł aby reaktywować modelarstwo lotnicze 

w Jeżowie Sudeckim z inicjatywy Władysława Jagiełło, Marcina Gurtatowskiego 

i Rafała Wiaderka. Tak powstało Koło Modelarskie. Początki nie były łatwe, nie 

mieliśmy materiałów, narzędzi czy miejsca do pracy, ale posiadaliśmy za to pomysły 

i ogromną wolę do działania. Dzięki pomocy pana wójta Edwarda Dudka i rady 

sołeckiej udało się zakupić kilka potrzebnych narzędzi i materiałów, a dzięki pani 

Annie Kędzierskiej – dyrektor zespołu szkół w Jeżowie Sudeckim – mieliśmy gdzie 

http://web.archive.org/web/20070729103259/http:/


pracować. Podczas gdy my robiliśmy wszystko by rozwijać naszą modelarnię, było 

słychać drwiny i śmiechy, że to nie ma sensu i się nie uda. W mojej ponad 30 letniej 

pracy społecznej napotkałem wiele przeszkód i wiem, że poświęcenie, pasja oraz 

wytrwałość przynoszą pożądany efekt. I tak się stało. 

Dzisiaj w modelarni zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki 

i czwartki, na które przychodzi 14 młodych i 12 dorosłych modelarzy. Zajmujemy 

się: 

 budową modeli wolno latających 

 budową modeli elektrycznych i spalinowych 

 budową modeli redukcyjnych 

 budową modeli na uwięzi 

 budową modeli rakiet, latawców i balonów na grzane powietrze 

 zajęciami przy symulatorze lotów 

 organizacją zawodów i pikników modelarskich 

 pokazami i warsztatami modelarskimi 

 opieką nad Izbą Lotniczej Tradycji 

Mamy profesjonalną kadrę instruktorską, która na co dzień prowadzi zajęcia 

z dziećmi i młodzieżą oraz organizuje szkolenia i warsztaty modelarskie. Wśród 

dyplomowanych instruktorów są: Władysław Jagiełło, Marcin Gurtatowski, Rafał 

Wiaderek, Kamil Hipczyński, Zbigniew Malec i Krzysztof Malczuk. Od 2013 roku nasi 

modelarze biorą udział w zawodach i piknikach modelarskich na wyjazdach w kraju 

i za granicą (Czechy, Niemcy) i niemal z każdego wyjazdu wracają z medalami.  

Oprócz wyjazdów nasze Centrum Modelarskie organizuje też zawody i pikniki 

o randze krajowej i międzynarodowej. W ciągu roku organizujemy pięć cyklicznych 

imprez modelarskich. Dwie największe z nich to: Halowe zawody modeli 

szybowców „Smyki na start”, w których w ciągu czterech lat brało udział ponad 550 

zawodników z kraju i zagranicy oraz dwudniowe Pikniki Modelarskie, w których co 

roku uczestniczy ponad 100 osób. Przez ponad sześć lat nasi młodzi modelarze na 

zawodach zdobyli ponad sto medali. Również starsi modelarze odnoszą sukcesy 

w tej dziedzinie, a są nimi Rafał Wiaderek i Kamil Hipczyński – wielokrotni 

Mistrzowie Polski w klasie F3F, członkowie kadry narodowej modelarzy, 

reprezentowali nas w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. 

Codzienna praca w modelarni to spotkania, warsztaty modelarskie, prelekcje na 

temat modelarstwa i szybownictwa w szkołach oraz okazjonalne pokazy na różnych 

imprezach, takich jak: Święto Policji we Wrocławiu, Dożynki czy Targi Turystyczne 

TOURTEC. W związku z rosnącym zainteresowaniem modelarstwem w naszym 



regionie nasza modelarnia przeprowadziła warsztaty modelarskie dla nauczycieli, 

na których uczono budowy balonów, latawców i modeli szybowców. Szkolenie już 

procentuje, kilkoro nauczycieli aktywnie uczestniczy w pracy naszej modelarni. 

Sumiennie opiekujemy się Izbą Lotniczej Tradycji i pozyskujemy eksponaty oraz 

lotnicze pamiątki, w celu promowania szybowniczej historii Jeżowa Sudeckiego. 

Podczas corocznych rajdów „Śladami szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego” 

uczestnicy poznają miejsca i historie, gdzie powstawało światowe szybownictwo. 

Rajd co roku cieszy się dużym zainteresowaniem i dotychczas brało w nim udział 

156 uczestników. Przez lata pracy nasza modelarnia współpracuje z modelarniami 

z Bielawy, Mieroszowa, Szczawna Zdroju, Świdnicy, Strzegomia, Jawora oraz Czech 

i Niemiec. Współpracujemy z Aeroklubami i Klubem Seniorów Lotnictwa. 

Organizujemy również spotkania z seniorami modelarstwa takimi jak pan Leszek 

Gański, Franciszek Porwik czy Witold Hussakowski, spotykaliśmy się z mistrzami 

świata w szybownictwie – Sebastianem Kawą i Jerzym Makulą oraz naszym 

kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim. Trzeba podkreślić wieloletnią wspaniałą 

współpracę z pilotem i instruktorem panem Stanisławem Błasiakiem, z którym 

odbywamy dziesiątki spotkań, warsztatów i prelekcji na temat modelarstwa 

i lotnictwa w szkołach.  

Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim ma na swoim koncie 

kilkanaście dyplomów i podziękowań za swoją pracę i promocję regionu. Wśród 

nagród są dwa największe wyróżnienia lotnicze w Polsce „Błękitne Skrzydła” 

w 2016 roku dla klubu i „Błękitne Skrzydła” w 2018 roku dla Władysława Jagiełło za 

wybitne osiągnięcia promowania modelarstwa lotniczego na ziemi jeleniogórskiej 

i za kreowanie lotniczej historii regionu. Mamy na koncie również nagrodę 

„Liczyrzepy” Starosty powiatu jeleniogórskiego za promocję regionu. Wszystkie 

osiągnięcia, nagrody, zawody czy pikniki to nie tylko praca zarządu ale wielu 

wspaniałych modelarzy jak: Krzysztof Bański, Dariusz Dukowicz Marek Chmielowski, 

Grzegorz Kowal, Sebastian Janicki czy Janusz Kaspruk, a także przyjaciele modelarni, 

jak: Stanisław Błasiak, Jacek Musiał, Marek Koselski, Jarosław Suchocki, Jarosław 

Szparkowski oraz nauczycielki z zespołu szkolno – przedszkolnego w Jeżowie 

Sudeckim: panie Agnieszka Sowińska i Agata Nidrych. 

Wszystkich chętnych aby poznać historię szybownictwa i modelarstwa w naszym 

regionie zapraszamy do współpracy. 
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